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RÓŻNE

TRADYCJA ZAWSZE ŻYWA

/Zjazd Prezesów Towarzystwa Literackiego 
im. Adama Mickiewicza;. 150 rocznica 
pobytu poety w Wielkopolsce/

Kaliski Oddział Towarzystwa Literackiego im. A. Mickiewi

cza powstał jesienią 1978 r. , a już w 1979 r. został gospoda

rzem Zjazdu Prezesów Towarzystw. Podjął się on również trudu 

przygotowania środowiska do obchodów 150 rocznicy pobytu 

A. Mickiewicza w Wielkopolsce. Z inspiracji Oddziału od kwiet

nia 1981 r. regionalna prasa (tygodnik "Ziemia Kaliska" i mie

sięcznik społeczno-kulturalny "Południowa Wielkopolska") syste- 

matycznia zamieszczała artykuły przybliżające czytelnikowi 

osoby Wielkopolan, z którymi zetknął się Mickiewicz, ukazu

jące różne formy kultu poety na terenie obecnego województwa 

kaliskiego.

Miejscem spotkań organizatorów jubileuszu (przedstawicie

li Zarządu Oddziału Towarzystwa, Wydziału Kultury Urzędu Woje

wódzkiego w Kaliszu, Muzeum Adama Mickiewicza w śmiełowie; To

warzystwa Przyjaciół Ziemi Żerkowskiej i Federacji Towarzystw 

Kulturalnych Ziemi Kaliskiej) stał się śmiełów; tam właśnie w 

sierpniu 1831 r. przybył Mickiewicz z zamiarem przekroczenia 

granicy i przedostania się do powstania. Ustalono, iż punkt 

kulminacyjny uroczystości przypadnie na 19-20 września.

W przeddzień oficjalnego otwarcia obchodów rocznicowych



odbył się Zjazd Prezesów Towarzystwa Literackiego. Zarówno 

Zjazd, jak i rocznicowe obchody łączyła nie tylko obecność 

wielu tych samych osób, ale przede wszystkim - pragnienie zna

lezienia takich form działania, które - pozostając w trady

cyjnej ciągłości z celami Towarzystwa - będą również otwarte 

na formy nowe, przynoszone przez dzień dzisiejszy. W duchu tym 

wypowiadali się dyskutanci, takiż cel przyświecał również gos

poda rzom.

W obradach Zjazdu prócz członków Zarządu Głównego uczest

niczyło 32 prezesów oddziałów. Po powitaniu zebranych przez 

prezesa Kaliskiego Oddziału - dr H. Molendę, przewodnictwo ob

jął prezes Zarządu Głównego, prof. M. Klimowicz, który nakreś

lił cele i kierunki spotkania, podkreślając potrzebę rezygna

cji z tradycyjnego referatu na rzecz przedyskutowania najaktu

alniejszych zadań Towarzystwa w obecnej sytuacji.

Otwierając dyskuję wiceprezes, prof. R. Taborski, wskazał 

na koncentrację prac Towarzystwa w dwóch kierunkach: tradycyj

nym (działania naukowe, popularnonaukowe, wydawnicze) i nowym, 

usługowym wobec bieżących potrzeb oświaty. Działalność odczy

towa rozwijała się w oddziałach zadowalająco (od 5 do 10 pre

lekcji rocznie), niestety wydawnicza ulegała ostatnio pewnym 

zakłóceniom. Cenną inicjatywę podjął Oddział Warszawski: obok 

wydawanej już serii druczków bibliofilskich podjęto starania o 

nową serię (przygotowywaną pod kierunkiem prof. Z. Libery), 

drukowaną w "Czytelniku". Zawierać ona będzie "zapomniane 

utwory", czyli takie, które dawno nie pojawiły się na rynku 

księgarskim, a są cennym składnikiem polskiej kultury.

Towarzystwo wchodzi w skład Komitetu Porozumiewawczego 

Towarzystw Naukowych i Związków Twórczych, który brał udział 

w opracowaniu społecznego projektu ustawy o cenzurze. Wicepre
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zes poinformował o pracach nad organizację Ogólnopolskiego Zja

zdu Polonistów, który prawdopodobnie poprzedzony zostanie Wal

nym Zjazdem delegatów Towarzystwa Literackiego.

Dr B. Kryda przedstawiła sprawozdanie z działalności ze

społu dydaktycznego wyłonionego na Zjeździe Płockim. Jego 

członkowie dołożyli starań, aby w bieżącym roku do szkół wszedł 

nowy program języka polskiego. Z kolei prof. J. Kulczycka-Salo- 

ni scharakteryzowała działalność Komisji Komparatystycznej.

Ożywiona dyskusja skupiała się głównie wokół najbardziej 

pilnych dla Towarzystwa problemów, aktualnych w obecnej sytua

cji. Podawano przykłady cenniejszych inicjatyw podejmowanych 

przez oddziały, np. wspomniany powyżej warszawski, częstochow

ski (wydanie historii literatury Ziemi Częstochowskiej), kato

wicki (przygotowywana sesja poświęcona G. Morcinkowi, podjęcie 

starań o utworzenie Muzeum Oświaty i Kultury), rzeszowski (wy

danie drugiego tomu "Z dziejów Rzeszowa i Rzeszowszczyzny", 

przygotowanie Księgi Pigoniowskiej zawierającej pokłosie sesji 

naukowej, akcja odbudowy zburzonego przez Niemców pomnika Mic

kiewicza), wrocławski (prelekcje i dyskusje na tematy związane 

ze współczesną literaturą krajową i emigracyjną). Podkreślano 

zapotrzebowanie na nową tematykę prelekcji proponowanych przez 

Zarząd Główny Towarzystwa.

Wiele uwagi poświęcono również sprawie programów języka 

polskiego w szkołach średnich; mówiono o konieczności pomocy 

nauczycielom w realizacji nowych haseł programowych. Oświata 

polonistyczna - podkreślił prof. Cz. Zgorzelski - znajduje się 

w punkcie zwrotnym, wyrazy prawdziwego uznania należą się tym 

osobom, które podjęły się społecznie opracowania nowej wersji 

rogramów.

Zainteresowanie wzbudziła informacja prof. Zgorzelskiego
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0 lubelskiej Wszechnicy Nauczycielskiej, zorganizowanej z ini

cjatywy Solidarności, przy współpracy obu uniwersytetów. Prof. 

Z. Libera w swoim wystąpieniu mówił z kolei o tym, iż Towa

rzystwo winno dążyć do zatarcia dystansu między kadrą naukową

a polonistami szkolnymi, nie może to jednak oznaczać ogranicze

nia się do prac typu dydaktyczno-usługowego. Dego zdaniem, na

leży zgodnie z tradycją, kontynuować działalność wydawniczą, 

również poprzez oddziały. Dyskutanci na ogół wyrażali przekona

nie, iż zarówno tradycyjny kierunek działania Towarzystwa, jak

1 nowy, usługowo-oświatowy, powinny być cenione i uprawiane, a

0 charakterze prowadzonych prac zadecydują potrzeby środowiska

1 potencjalne możliwości poszczególnych oddziałów.

Dnia 19 września nastąpiło otwarcie sesji Mickiewiczow

skiej. Patronat naukowy nad nią objął Zarząd Główny Towarzystwa 

Literackiego, a obradom przewodniczył wiceprezes Zarządu Głów

nego, prof. R. Taborski. Program obejmował następujące refera

ty: doc. M. G r a b o w s k i e  1 (UW): "Mickiewicz a powstanie 

listopadowe"; prof. Cz. Z g o  r z e l s k i e g o  (KUL) : "Uwa

gi o poezji elegijnej Mickiewicza"; dr K. C z a j k o w

s k i e j (IBL) :"»śladami przyjaźni* (o okolicznościach spot

kania Mickiewicza z Goethem za pośrednictwem Marii Szymanow

skiej)“; doc. S. F r y b e s a  (uwj: "Miłosz - Mickiewicz" i 

prof. M. I n g l o t a  (uwr.) : "Miejsce romantyzmu w nauczaniu 

szkolnym".

Oddział Doskonalenia Nauczycieli wydał materiały zawiera

jące skróty niektórych referatów oraz pełny tekst przygotowa

nych na sesję komunikatów, zajmujących się: kultem Mickiewicza 

w Kaliszu (doc. E. Polanowski), w Wielkopolsce południowej 

(dr dr H. i Sz. Molendowie), sylwetką dziedzica śmiełowa (mgr 

0. Dajor) i rolą prasy kaliskiej w przygotowaniu jubileuszu
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(mgr S. Heinze). Równocześnie nakładem Federacji Towarzystw 

Kulturalnych Ziemi Kaliskiej ukazały się drukiem dwie okolicz

nościowe pozycje w interesującej szacie graficznej - tzw. "zło

te książeczki" (A. Kostołowski: "O śmiełowskich Mickiewiczia- 

nach", H. i Sz. Molendowie: "W kręgu mickiewiczowskich trady

cji"). Prelegentom i autorom komunikatów wręczono medale wybite 

z okazji mickiewiczowskich uroczystości (sumptem Wydziału Kul

tury Urzędu Wojewódzkiego, wg projektu A.W. Oźminy).

Z licznych imprez towarzyszących wymienić szczególnie na

leży te, które miały miejsce w Smiełowie: koncert poetycko-mu

zyczny w sali pałacowej oraz nocne widowisko plenerowe w parku, 

z udziałem członków Teatru Robotniczego zakładów "Jaroma" w Ja

rocinie (oparte na fragmentach dramatu G. Bojanowskiego, więza

mi pokrewieństwa połączonego z przyjaciółką Mickiewicza - Kon

stancją Łubieńską).

W niedzielę, dnia 20 września, wicewojewoda kaliski - A. 

Wasilewski, dokonał uroczystego aktu odsłonięcia tablicy pa

miątkowej, zaprojektowanej przez A.W. Ożminę. Na tablicy tej, 

umieszczonej na przydrożnym kamieniu pod wspaniałymi "dębami 

Mickiewicza", znalazły się słowa zaczerpnięte z księgi I "Pana 

Tadeusza": "Zawżdy z wawrzynów drzewo wolności wykwita".
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